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1. RESULTATREDOVISNING - FUNKTIONELL OCH UPPLEVD KVALITET 
Funktionell kvalitet handlar om hur väl eleverna når utbildningsmålen; det vill säga de mål som finns i 

läroplanen och varje programs examensmål. Vi redovisar här resultat för våra avgångselever, samtliga betyg 

samt resultat på nationella prov.  

1.1. AVGÅNGSBETYG 
 

Andel med examen och Genomsnittlig betygspoäng – avgångselever 2019 

 

 

 

 

Andelen med examen ökar från 77% till 85%. På HA är andelen 100% och på HT 70%. Skolan har fasat ut SA, TE 

och EE under föregående läsår. Vi ser en tydlig skillnad i arbetssätt mellan programmen och även uppföljningen 

av respektive elevs väg mot målen. Vi kommer behöva samordna detta arbete mer centralt över skolan för att 

minska spridningen mellan programmen. Skillnaden mellan pojkar är påtaglig och medan samtliga pojkar når 

examen så är det 80% av flickorna som gör det. Denna skillnad tar vi med oss i beaktande kring uppföljning och 

stöttning för kommande läsår. Den genomsnittliga betygspoängen ökar också och vi rör oss nu mot rikssnittet i 

högre takt än tidigare. Vår mål är våra elever har goda resultat och höga meritvärden oavsett om de väljer att 

läsa vidare eller inte.  
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Andel med grundläggande behörighet på yrkesprogrammen – avgångselever 20XX 

 
Samma skillnad mellan programmen återfinns i de som väljer att läsa in sin grundläggande behörighet. Här har 

vi arbetat med motiverande samtal och information samt konkreta exempel från verkligheten. Samtidigt ser vi 

att eleverna oftast har en tydlig bild av om de vill studera vidare eller inte redan i början av sin 

gymnasieutbildning. Vi kommer dock fortsätta belysa möjligheterna, informera eleverna och stötta dem i de 

aktiva val de gör.  

 

1.2. SAMTLIGA BETYG 
 

Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2018-2019 

 

 

 

 
Andelen godkända betyg (lägst E) ökar från 82% till 85%. Glädjande nog minskar HT till en mer jämlik nivå med 

HA än föregående år. Samtidigt som diskrepensen mellan programmen minskar ser vi fortsatta skillnader 

mellan kurserna. Engelska 5 är måluppfyllelsen hög men den är påtagligt lägre i engelska 6 och 7. Matematik 1a 

är en fortsatt utmaning för våra elever. Likaså Svenska 3. Matematik 1c var enstaka elev vilket gjort utfallet 

mycket stort.  
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Nationella provbetyg – samtliga elever läsåret 2018-2019 

 

 

Resultaten av de nationellla proven följer resultaten av kurserna relativt väl. Det är något fler elever om 

misslyckas nå lägst E på nationella än i kurserna. Samtidigt ser vi att ett antal av våra elever inte genomför 

samtliga delprov och får då heller inte något samlat resultat. Vi behöver förbereda eleverna lite mer på vad 

delproven innebär och leder till så att de motiveras att genomföra samtliga delar i högre utsträckning än 

tidigare.  

1.3. UPPLEVD KVALITET 
Upplevd kvalitet handlar om hur eleverna upplever utbildningen utifrån sina alldeles egna, personliga 

förväntningar och önskemål på utbildningen. Denna följs framförallt upp genom en årlig koncerngemensam 

elevenkät i januari/februari varje läsår.  

  

 

Nöjdhet, rekommendation och trivsel 

 

 

Resultaten för nöjdheten, rekommendationsgraden och trivseln ökade under året. Resultaten kom vid en tid då 

skolan fick en tillförordnad rektor i väntan på att rekryteringen av ny rektor blev klar. Sådana strukturella 

förändringar brukar påverka elevernas upplevelse negativt men vi ser inte dessa tendenser i elevenkäten som 

genomfördes i januari  2019.  
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2. UTVÄRDERING AV VERKSAMHETENS PROCESSER - INSTRUMENTELL 

KVALITET 
 

2.1 UNDERVISNING OCH LÄRANDE 
 

Organisering och utvärdering  av undervisningen  

Skolan har haft  gemensamma mötestider för att följa upp och utveckla undervisningens innehåll och struktur. 

Arbetslagen har varit fördelade per program (HA och HT) med förstelärare och mentorer kopplade till sig. 

Sedan en tid tillbaka arbetar vi med moduler som grund för innehållet i programmen och som länkar samman 

utbildningen över hela gymnasietiden. I detta ingår också APL och övriga insatser.  

 

Rektor och biträdande rektor hade initialt på läsåret ansvar för processerna och utvecklingstiden. Under läsåret 

genomfördes olika organisatoriska förändringar vilket påverkade processernas hållbarhet och systematik. 

Fokusområden har inte fått det utrymme som önskats och inte heller har det skolövergripande arbetet fått 

tillräckligt utrymme. Mycket fokus lades istället på att upprätthålla de programspecifika processerna på HT och 

HA. Till läsåret 19/20 vill alla arbeta med mer långsiktiga processer än vad man kunnat göra under innevarande 

läsår.  

 

Vi ser också att behovet av extra anpassningar skiljer sig åt mellan programmen och årskurserna. I årskurs 1 har 

vi haft en ovanligt hög andel elever i behov av någon form av extra stöd eller anpassning. Lärarna har anpassat 

undervisningen efter detta och undervisningen har således fungerat förhållandevis väl. Lärarna upplever också 

att det finns en ömsesidig tillit och respekt mellan elever och lärare, att förväntningarna är höga men att 

eleverna kan få stöd att nå målen. Under kommande läsår måste vi anpassa undervisningen ytterligare då 

eleverna läser fler teoretiska kurser än tidigare och då med mer behov av extra anpassningar och motiverande 

insatser. I årskurs två har vi haft en lägre närvaroandel än förväntat vilket påverkat resultaten. Vi ser över vilka 

insatser vi kan vidta till kommande läsår.  

 

Under läsåret blev det uppenbart att skolan behövde sätta in extra resurser i form av studieverkstad och 

språkstöd. För vissa elever var det obligatoriskt att besöka studieverkstaden respektive språkstödet medan det 

för andra elever var frivilligt. Även om insatsen gav tillfällig effekt är vår bedömning att denna typ av insatser 

inte fungerar så bra som vi önskar.  Stödet ligger ofta schemalagt på tidiga mornar eller sena eftermiddagar, 

även om studieverkstaden just detta läsår varit öppen under hela skoldagen. Undervisningen bör till nästa år 

utgå i högre utsträckning från elevernas behov i klassrummet, exempelvis genom språkutvecklande arbetssätt 

och extra anpassningar.  

 

Slutsats – arbetet framåt 

·        Moduler: arbetssättet sätter ramarna för vad programmet går ut på, samtidigt som det skapar struktur och 

mervärde för eleverna. Samarbetet mellan yrkeslärare och ämneslärare ger positiva resultat! 

·        Språkutveckling: språkutvecklande arbetssätt bör genomsyra undervisningen i samtliga ämnen så att alla 

elever ges förutsättningar att utveckla ett skolspråk. 

·        Höga förväntningar och pedagogiskt stöd: att vi lägger undervisningen på en nivå som motsvarar 

kunskapskraven och tillser att elever får det stöd och den hjälp de behöver för att nå sina egna högt 

uppsatta mål. Dessutom ska undervisningen riktas mot examensmålen så att yrkesutgången tydliggörs 

tidigt. 
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·   

2.2. ELEVHÄLSOARBETET 
 

Organisering av elevhälsoarbetet och utvärdering av hälsofrämjande samt åtgärnade arbetet 

Elevhälsoarbetet har inte varit så främjande och förebyggande som vi önskat. Vi har haft vakanser på delar av 

posterna vilket gjort att systematiken och det långsiktiga arbetet fått stå tillbaka en del. Samtidigt har vi 

genomfört riktade insatser (utredningar, kartläggningar, stödjande arbete gentemot elev och lärarlag).  

 

En av de viktigaste bitarna att utveckla är samordningen av närvarofrämjande arbetet. Lärarna har inte haft den 

insynen i elevernas närvaro och eventuella frånvaroproblematik som behövts. 

 

 

Slutsats – arbetet framåt 

 

● Samarbete med EHT och mentorer: EWS och systematiskt arbete med extra anpassningar är 

grundläggande för att en undervisning av god kvalitet för alla elever upprätthålls.  

● Stärka samsynen kring EWS och det gemensamma efterarbetet.  

● Det är viktigt att all kunskap om en specifik elev framkommer, vilket i praktiken skulle kunna innebära 

att EHT och arbetslagen har en tätare kontakt och att det finns strukturella förutsättningar för att 

denna kontakt ska upprätthållas för elevernas bästa. 

●  Vi behöver kartlägga frånvaron mer ingående och gemensamt tar fram kortsiktiga och långsiktiga och 

strategiska insatser för att komma till bukt med orsakerna till den höga frånvaron.  

 

2.3 LIKABEHANDLING OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 
 

Organisering och utvärdering av det målinriktat arbete mot kränkande behandling 

Enligt elevenkäten från 2019 har elevernas upplevda trygghet i skolan ökat jämfört med tidigare år. Lärare har 

arbetat aktivt med sammansvetsande klassaktiviteter och modulbaserad undervisning skulle kunna vara en 

trygghetsskapande faktor då eleverna i utvärderingar berättat att arbetssättet gett dem en mer sammanhållen 

undervisning och tydligare struktur. Satsningen på heltidsmentorer har säkerligen också bidragit till ökad 

trygghet, då mer tid har ägnats åt elevhälsoarbete och strukturskapande insatser i elevernas studier.  

Eleverna upplevelse av att personalen ingriper om någon blir illa behandlad har ökat jämfört med förra året. 

Andelen elever som svarat “vet inte” har minskat, vilket skulle kunna vara en indikation på att insatserna varit 

synligare för eleverna i år jämfört med förra året. Däremot är resultatet långt ifrån tillfredsställande och 

eleverna bör i högre utsträckning kunna lita på att personalen ingriper på rätt sätt. I samtal med elever har det 

framkommit att frånvaron av en rektor har gjort att de inte vetat vart de skulle vända sig om något hänt. 

“Personal” betyder dock alla vuxna som arbetar på skolan, vilket innebär att alla ska ta ansvar för att ingripa när 

någon utsätts för kränkningar. Detta är viktigt att förmedla till eleverna så att de känner sig trygga med att 

vända sig till vem som helst som arbetar på skolan. Kompetensutveckling i diskrimineringsgrunderna, 

hedersproblematik samt konflikthantering är mycket önskvärt. 

Lärarna på Handelsprogrammet delar elevernas upplevelse av att de behandlar varandra på ett bra sätt. Det 

finns ändå utrymme för förbättring på området. Schemabrytande värdegrundsarbete och sammansvetsande 

aktiviteter där fokus ligger på annat än skolprestation skulle kunna genomföras i högre grad. Att värdegrunden 

genomsyrar undervisningen är ett annat sätt att lägga fokus på goda relationer. 

Det har inträffat ett par incidenter mellan elever under läsåret, vilka har hanterats skyndsamt av kollegium och 

ledning.  
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Slutsats – arbetet framåt 

● Att det målinriktade arbetet konkretiserar tydligare.  

● Att skolans värdegrund genomsyrar utbildningen och undervisningen. 

● Genomförande av sammansvetsande gruppaktiviteter och värdegrundsarbete. 

 

2.4. APL OCH SAMVERKAN MED NÄRINGSLIVET 

 
Organisering av APL och samverkan  

APL-platser anskaffas av yrkeslärarna med hänsyn till elevens behov, önskemål och utvecklingspotential. 

APL-platserna och handledarna är noggrant kvalitetssäkrade genom att kunskapskraven tydliggörs på plats och 

att eleverna får uppgifter att genomföra under praktikperioderna. Handledarna informerades om vad 

uppgifterna gick ut på och uppgifterna utvärderades av elev, lärare och handledare. Trepartssamtal har 

genomförts på samtliga praktikplatser, liksom täta lärarbesök under praktikens gång. Detta har uppskattats av 

elever såväl som av handledare och övriga kollegor på praktikplatserna.  

 

Utvärdering – Arbetsplatsförlagt lärande 

Merparten av eleverna har haft praktikplats och eleverna klarar ofta av att genomföra de moment som krävs. 

Platser har erbjudits inom olika yrkesområden inom HT och HA. Programråd har genomförts och dessutom har 

handledare på exempelvis Ica och Hemköp kommit till skolan och deltagit i övrig undervisning. I och med detta 

har branschens förväntningar på praktikanterna tydliggjorts och detta har lett till positiva effekter på bland 

annat närvaro och omdömen från praktikplatserna. SYV-träffar har hållits med syfte att öka kunskapen om 

yrkesprogrammen bland grundskolans syv:are.  

 

Utvärdering – Samverkan med näringslivet/studie- och yrkesvägledning 

Vi ser att studie- och yrkesvägledningen kunnat utvecklas ännu mer just som motiverande rådgivning för 

eleverna i deras framtida yrkesval. Vi ser att en del elever inte alltid ser de olika möjligheter som återfinns och 

inte då heller vilka ev. studieval som finns tillgänglia.  

 

Slutsats – Arbetet framåt 

● Anskaffning av APL-platser fungerar. Täta kontakter finns med nuvarande arbetsplatser som nyttjas.  

●  Samarbete med Hennes & Mauritz-gruppen har upprättats under läsåret och ska vårdas under 

kommande läsår. 

● Praktikplatser på näthandelföretag bör anskaffas för att möta förändringarna inom handelssektorn. 

● TRe-partssamtalen kan utvecklas Kanske kan digitala lösningar i form av exempelvis Google Hangouts 

fungera? Ett annat alternativ är att praktikperioderna delas upp så att halva klassen är på APL medan 

den andra halvan läser kurserna enligt schema. 

● Eventuellt kanske externa föreläsare från branschen och andra expertområden (t.ex. säljpsykologi och 

marknadsföring) bör anlitas i större utsträckning för att höja utbildningens kvalitet och stärka 

programmets verklighetsförankring. 

 

 

2.5. INTRODUKTIONSPROGRAMMEN 

 
Organisering och utvärdering av utbildningen på introduktionsprogram 

Skolan har introduktionsprogram på både HT och HA. Syftet med programmen har främst varit att eleverna så 

snabbt som möjligt ska gå över till nationellt program och eleverna har läst merparten av sin utbildning 

integrerat med det nationella programmet. Samtidigt som vi ser goda effekter av att eleverna är integrerade 

ser vi också att uppföljningen av elevernas utveckling bör göras i större utsträckning på gruppnivå. Idag läggs 

mycket tid på individlösingar och ibland missar man att se de vinster som man kan göra genom mer effektiva 
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grupplösningar. Samtidigt som individfokuset varit starkt hade skolan kunnat jobba mer effektivt med att följa 

upp eleverna (exempelvis via separat uppföljning av EWS för IM-elever) och att anpassa studieplanerna efter 

elevernas behov (exempelvis genom mer riktat yrkesfokus än tidigare eller genom mer koncentrerad och 

sammanhängande undervisning grundskoleämnen under kortare tid - för snabb övergång til nationellt 

program).  

 

Slutsats 

●       Elever på introduktionsprogram bör få lika stor möjlighet till utbildning av hög kvalitet som elever på de 

nationella programmen.  

●       Förbättrad uppföljning av elevernas väg mot målen - fokus på att ev. schemalägga mer komprimerad 

undervisning under kortare tid (grundskoleämnen).  

●       Tydligare struktur på och ansvarsfördelning av uppföljning och revidering av individuella studieplaner.  
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3. SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 

Skolan har under 19/20 haft en organisatorisk utmaning (byte av rektor och delar av EHT) men samtidigt är 

andelen med examen bättre än föregående år och genom att fokusera på att stötta eleverna att nå examen 

(insats under VT19) så klarade man också av en lokalflytt till augusti 2019. Med momentum kommer vi nu till 

förfina och förbättra de processer som ger effekt på medarbetarnas och elevernas nöjdhet och möjlighet att nå 

examen.  

Organisation: Till läsåret 19/20 har vi ett mer stabilt utgångsläge med nya lokaler, ny rektor och ny 

specialpedagog. Vi ser fram emot att arbeta mer långsiktigt med våra moduler och att utveckla undervisningen 

efter elevernas förutsättningar.  

Systematik och uppföljning: Vi behöver till 19/20 följa det gemensamma kalendariet och fokusera på hållbara 

lösningar över tid. Elevuppföljningarna  (EWS och examensprognoser) av nationella och 

introduktionspgrogramselever behöver starta tidigare under läsåret och insatser för att stödja eleverna 

behöver komma igång direkt vid läsårsstart. Likaså behöver i ökad utsträckning efterarbeta resultaten av de 

insatser och uppföljningar vi gör (EWS,enkäter och examensprognoser). Vad, hur, varför behöver genomlysa 

samtliga processer.  

Introduktionseleverna behöver följas upp mer ingående under kommande läsår med individuella lösningar och 

tydlig plan för när övergång till nationellt program kan ske.  

Undervisning och elevhälsa: Genom att arbeta med moduler, språkutveckling och pedagogiskt stöd i 

kombination med höga förväntningar tror vi att arbetet med verksamhetens processer kan förbättras. Vi bör 

också bli tydligare i att rikta vår undervisning mot examensmålen på ett tidigare stadium.  

Rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd kan utvecklas och samverkan mellan  EHT och 

arbetslagen ska struktureras upp i de olika mötesforumen vi har. Närvarofrämjande insatser och kvalitativa 

frånvaroutredingar ska göras.  
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4. GRUNDFAKTA 
 

4.1. OM HERMODS DESIGN & CONSTRUCTION COLLEGE AB (HUVUDMANNEN) 

Historik, fakta och organisation 

Skolan genomförde under hösten 2017 ett namnbyte från Design & Construction College till Drottning Blankas 

Gymnasieskola (DBGY). Sedan namnbytet ingår man också i en större grupp DBGY-skolor men har juridiskt 

samma huvudman som tidigare: Hermods Design & ConstructIon College AB. En övergång till huvudmannen 

DBGY är planerat ske 2019-07-01. 

  

● Personligt engagemang – Det är viktigt för oss att det går bra för våra elever och vår personal. För att 

man ska lyckas krävs både personalens och elevernas personliga engagemang. Som ny elev får man en 

mentor som peppar och stöttar en i sina studier. Under sin utbildning får man också de verktyg och 

strategier som behövs för att man med självförtroende ska lyckas under sina tre år på DBGY. 

● Lokalt engagemang – DBGY är en positiv kraft på de orter där vi finns. Genom skarpa samarbeten 

skapar vi meningsfullhet i våra utbildningar, ofta i sammanhang som gör skillnad för någon annan. Att 

vi samarbetar med världen utanför skolan gör också att eleverna får möjlighet att knyta viktiga 

kontakter under sin gymnasietid. 

● Globalt engagemang – Hela världen är viktig! Likväl som vi bryr oss om varandra och vår närmiljö bryr 

vi oss om den värld vi lever i. Det globala perspektivet genomsyrar våra skolor och våra elever 

engageras i globala frågor. Målet är att man under sin studietid ska möta människor, perspektiv och 

kulturer bortom Sveriges gränser. 

  

Systematiskt kvalitetsarbete 

Verksamhetens kvalitetsarbete präglas av en kontinuerlig uppföljning av resultat och utveckling rådande 

processer. Premissen är att samtliga elever ska få en kvalitativ undervisning, kunna nå utbildningens mål och 

att utbildningen i sin tur ska ge dem goda förutsättningar för studier, yrkes- och samhällsliv. 

  

Det systematiska kvalitetsarbetet på Drottning Blankas gymnasieskolor utgår från huvudmannens centrala 

processer. Dessa processer regleras i det gemensamma kvalitetshjulet och uppdraget är att underhålla en 

välfungerande styrkedja som når från huvudman, rektor, lärare ända ner till elevnivå. Som stöd i arbetet finns 

gemensamma rutiner, tidsplaner och uppföljningsverktyg. 

  

Ledningsgruppen följer löpande upp verksamhetens och skolornas utveckling mot uppsatta mål. I slutet av 

varje läsår görs en samlad analys av resultat och processer (fokusområden samt funktionell och instrumentell 

kvalitet). Utifrån de behov som framkommer upprättas en verksamhetsplan och lokala arbetsplaner 

innehållande årets fokusområden. Allt arbete dokumenteras i huvudmannens och de lokala skolornas 

kvalitetsrapporter. 

  

I vårt kvalitetsarbete utgår vi från fyra kvalitetsbegrepp.  

● Det första kallar vi för funktionell kvalitet. Det handlar om hur väl eleverna når utbildningsmålen; det 

vill säga de mål som finns i läroplanen och varje programs examensmål. Där finns både kunskapsmål 

och mål som handlar om värdegrund och demokratisk kompetens. 

● Instrumentell kvalitet handlar om kvaliteten i våra strukturer, processer och arbetssätt utifrån de krav 

som ställs på vår verksamhet i läroplan och skollag. Till exempel att eleverna får det inflytande över 

sina studier som de har rätt till, likvärdig bedömning och betygssättning eller särskilt stöd om det 

behövs för att nå utbildningsmålen. 
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● Därtill använder vi begreppet upplevd kvalitet som handlar om hur eleverna upplever utbildningen 

utifrån sina alldeles egna, personliga förväntningar och önskemål på utbildningen.  

● Och slutligen använder vi begreppet ändamålsenlig kvalitet som handlar om hur det går för eleverna 

efter avslutad utbildning. 

Finansiering 

Alla våra utbildningar finansieras via elevernas hemkommuner och den skolpeng som gäller för det aktuella 

programmet i respektive hemkommun. Utbildningen är avgiftsfri i enlighet med skollagen. 

  

4.2. OM DBGY MALMÖ MÖLLAN 

Organisation och arbetsformer 

Under läsåret har det funnits två programansvariga fördelade på de olika programmen, med en uppdelning i 

programarbetslag bestående av; Hotell- och turismprogrammet samt Handels- och 

administrationsprogrammet. Till detta ett elevhälsoteam. På skolan hålls gemensamma stormöten (APT), 

programarbetslagsmöten, pedagogisk utvecklingstid och elevhälsomöten fördelade under veckan. 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Skolan följer den huvudmannagemensamma modellen för systematiskt kvalitetsarbete. Under läsåret 1819 har 

denna systematik dock inte fungerat optimalt. Utöver dessa riktlinjer har skolan genomfört ett antal 

elevavstämningar för att på ett mer nogsamt sätt kunna följa elevernas arbete mot målen.  

Lokaler 

Skolan har under läsåret funnits på adressen Fredriksbergsgatan 16, uppdelad mellan två skillda ingångar, där 

ena ingången också leder till skolans matsal. Undervisningssalarna har under läsåret uppdaterats gällande 

projektorteknik samt undergått visst basunderhåll. 

Elever och personal 

Under läsåret har skolan haft en bemanning som sett ut som följer Rektor 100 % , Tf. rektor viss tid, SYV, 

administratör (del av året), förstelärare 20 %, elevhälsoteam samt två lärarlag indelade per program. Studie- 

och yrkesvägledare (SYV) finns på skolan. SYV ansvarar för information om bl.a. behörigheter och meritpoäng, 

sökprocesser till folkhögskola, högskola och universitet, högskoleprov, internationella studier och 

karriärsvägledning.Totalt 109 elever finns på skolan och elevgruppen består till 83% av flickor och till 17 % av 

pojkar. Elevtal återfinns på nedanstående program: 

  

 

Nationellt program DBGY Program Nationell inriktning År 1 År 2 År 3 

Handels- och administrations 
programmet Säljare HAHAN 25 10 15 

Hotell- och turismprogrammet Hotell och Event HTTUR 19 19 16 

Introduktionsprogram IMPRO IMPRO 3 2  

Totalt    47 31 31 

Aktuella siffror: maj 2019 
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Samlade resultat 2018/2019

DBGY Malmö Slussen
(DBGY Malmö Möllan)



Genomsnittlig betygspoäng (GBP)
Den genomsnittliga betygspoängen beräknas på de kurser som ingår i den ordinarie studieplanen för ett fullständigt program. 

Gymnasiearbetet räknas dock inte med eftersom betyget endast kan vara F eller E. Inte heller betyg i utökade kurser påverkar den genomsnittliga 
betygspoängen. 

Den genomsnittliga betygspoängen mäts på samtliga avgångselever (d.v.s. elever som antingen har erhållit gymnasieexamen eller ett studiebevis 
med omfattningen minst 2500 poäng). Observera att betygspoängen för elever med streck i någon kurs eller med reducerat program utgör ett 
”mörkertal” som inte syns i statistiken.

Utbildningen på samtliga nationella program ska leda till att varje elev uppnår kraven för en gymnasieexamen. 
En gymnasieexamen är dock ett samlat begrepp för två olika examina med olika krav, där målet för eleverna på yrkesprogrammen är en 
yrkesexamen, medan det för eleverna på högskoleförberedande program är en högskoleförberedande examen. 

Andel elever med examen visar hur stor andel av de elever som fullföljt sin utbildning under det aktuella läsåret, som uppnått kraven för 
examen. Till de som fullföljt sin utbildning räknas de elever som fått ett avgångsbetyg (studiebevis eller gymnasieexamen) omfattande minst 
2500p. Observera att elever med streck i någon kurs eller med reducerat program utgör ett ”mörkertal” som inte syns i statistiken.

Andel elever med examen



*I de fall resultat i SIRIS saknas anges  huvudmannens prel. resultat  för året. **Rikssnitt anger rikssnitt för nationella program samtliga huvudmän.

Avgångselever - examen



Avgångselever – Andel högskolebehöriga elever (Yrkesprogram) 



*I de fall resultat i SIRIS saknas anges  huvudmannens prel. resultat  för året. **Rikssnitt anger rikssnitt för nationella program samtliga huvudmän.



Varje år i juni sammanställs samtliga betyg som satts under läsåret. Utifrån dessa följer skolan/huvudmannen upp hur 
betygen är fördelade och kan därav dra slutsatser kring;

• övergripande måluppfyllelse utifrån andelen minst godkända betyg (A-E) och andelen icke godkända betyg (F)

• hur väl skolan/huvudmannen lyckas med att få eleverna att nå så långt som möjligt enligt utbildningens mål 
(andelen högre betyg C-A)

• eventuella skillnader i betygsfördelningen mellan olika program

• eventuella skillnader i betygsfördelningen mellan pojkar och flickor 

• huruvida  skolan/huvudmannen behöver vidta åtgärder för att möjliggöra att icke godkända elever når de 
kunskapskrav som minst ska nås (omläsning av kurser, anordnande av prövningar, lovskola etc.)

Betygsfördelning



*I de fall resultat i SIRIS saknas anges  huvudmannens prel. resultat  för året. **Rikssnitt anger rikssnitt för nationella program samtliga huvudmän.



*I de fall resultat i SIRIS saknas anges  huvudmannens prel. resultat  för året. **Rikssnitt anger rikssnitt för nationella program samtliga huvudmän.



*I de fall resultat i SIRIS saknas anges  huvudmannens prel. resultat  för året. **Rikssnitt anger rikssnitt för nationella program samtliga huvudmän.



Under vårterminen varje år genomförs majoriteten av de nationella proven i engelska, matematik och svenska. Dessa ska av 
varje betygsättande lärare tas i beaktande i den samlade bedömningen av elevernas kunskapsutveckling samt vara ett stöd 
för bedömning i respektive kurs. 

Fördelningen av de betyg eleverna presterat på det nationella provet kan jämföras med betygsfördelningen i motsvarande 
kurs.

Betygsfördelning – nationella prov

Överensstämmelsen (i andel %) mellan nationellt provbetyg och kursbetyg beräknas endast på de elever som genomfört 
samtliga delar av det nationella provet och erhållit kursbetyg. 

Diagrammet visar i hur hög grad det betyg eleven fått i kursen är högre, lägre eller detsamma som det betyg eleven fått på 
det nationella provet. 

Överensstämmelse – nationella provbetyg & kursbetyg



*I de fall resultat i SIRIS saknas anges  huvudmannens prel. resultat  för året. **Rikssnitt anger rikssnitt för nationella program samtliga huvudmän.



Elevernas upplevelse av skolans arbete mot kränkande behandling (inklusive trygghet och delaktighet) följs upp årligen 
(oktober) i en verksamhetsgemensam likabehandlings- och värdegrundsenkät.

Eleverna svarar "ja" eller "nej" på frågorna och resultaten i diagrammet visar andelen ja (%). 

Enkäten innehåller också ett antal möjligheter för eleverna att lämna frisvar för att beskriva olika händelser/situationer. 

Dessa delges skolan i en särskild rapport avsedd att ge skolan stöd i analysen av underlaget samt i planeringen av det 
målinriktade arbetet mot kränkande behandling.

Likabehandlings- och värdegrundskartläggning

Elevernas upplevelse av trygghet och studiero följs upp årligen i en koncerngemensam elevenkät.  

Eleverna anger på en skala 1-10 hur väl ett påstående stämmer överens med deras upplevelse och diagrammet visar 
andelen elever (%) som angett svarsalternativ 7-10. 

Elev/kundundersökning



Trygghet och Studiero



Elevernas upplevelse av undervisningen följs upp årligen i en koncerngemensam elevenkät där varje verksamhet 
(huvudman) också har möjlighet att ställa verksamhetsspecifika frågor.

Eleverna anger på en skala 1-10 hur väl ett påstående stämmer överens med deras upplevelse och diagrammet visar 
andelen elever (%) som angett svarsalternativ 7-10. 

Elev/kundundersökning (Undervisning)

Elevernas upplevelse av undervisningen följs upp två gånger per år (november och mars) i en verksamhetsgemensam 
undervisningsutvärdering och utgår från elevernas bedömning av hur undervisningen bedrivs utifrån riktlinjerna i 
läroplanen ("Läraren ska" [...]).  Eleverna anger på en skala 1-10 hur väl ett påstående stämmer överens med deras 
upplevelse och diagrammet visar andelen elever (%) som angett svarsalternativ 7-10. 

Resultaten av undervisningsutvärderingen bör ligga till grund för kollegialt lärande kring utveckling av undervisningen på 
skolan, samt diskussioner kring likvärdigheten inom och mellan skolor.

Undervisningsutvärdering



Undervisning



Om Upplevd kvalitet: Ett av våra gemensamma kvalitetsbegrepp som handlar om hur eleverna upplever utbildningen utifrån sina alldeles egna, personliga förväntningar och önskemål på utbildningen. 
Om kundundersökningen: Elevernas upplevelse av nöjdhet följs upp årligen i en koncerngemensam elevenkät. Eleverna anger på en skala 1-10 hur väl ett påstående stämmer överens med deras upplevelse. 

Upplevd kvalitet


	Kvalitetsrapport DBGY Malmö Slussen_Möllan_1819_Klar men utan resultatbilaga
	Resultatbilaga DBGY Malmö SL 2019_Till KR
	Samlade resultat 2018/2019
	Bildnummer 2
	Avgångselever - examen
	Avgångselever – Andel högskolebehöriga elever (Yrkesprogram) 
	Bildnummer 5
	Bildnummer 6
	Bildnummer 7
	Bildnummer 8
	Bildnummer 9
	Bildnummer 10
	Bildnummer 11
	Bildnummer 12
	Trygghet och Studiero
	Bildnummer 14
	Bildnummer 15
	Upplevd kvalitet


